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Openingswoorden 
-allen gaan staan- 
 
Lied: 65: 1 en 6 
 
Votum en groet: 
vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg: die trouw houdt in eeuwigheid 
gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
vg: Genade zij u en vrede van 
 God, onze Vader en van 
 Jezus Christus de Heer  
gm: Amen 
 
Lied: 65: 6 
 
-allen gaan zitten- 

 
Inleiding op de dienst 
 
Gebed  
 
Loflied: Een psalm voor de zomer (melodie: psalm 89, tekst: A.C. Bronswijk)  
 

1. Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron, 
Waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde, 
Getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven, 
Als mens, die lied en licht en zomer door wil geven. 

 



2. U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit 
In kleuren, duizendvoud, als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect en witte akkerwinde. 
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.  

 
Eerste Bijbellezing: Ruth 4 
 
Lied: 659: 1, 2 en 3 
 
Tweede Bijbellezing: Jesaja 48: 17-21 
 
Lied: 659: 4, 5 en 7 
 
Overdenking 
 
Lied: 767: 1, 2, 3, 4 en 7 
 
Gebeden – stil gebed – onze Vader 
 
Mededelingen 

 
-allen gaan staan- 

 
Lied: 1014: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Heenzending en Zegen 
 
 
 
 
 



De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor het 
Hospice in Wassenaar. Missie: “Een medemens laat je niet in 
eenzaamheid sterven”. Hospice Wassenaar biedt een bijna-
thuis situatie voor ongeneeslijk zieken zonder onderscheid te 
maken op basis van geloof, politieke overtuiging, leeftijd 
en/of financiële draagkracht. In Hospice Wassenaar 
ontvangen de gasten en hun familie en vrienden - zorg, steun 
en begrip van de vrijwilligers en professionele medewerkers. 
Zij beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit 
van leven in de laatste levensfase, gezien vanuit het 
perspectief van de gast. Hospice Wassenaar wil een aanvulling 
zijn op de reeds aanwezige zorg voor stervenden in de regio, 
opdat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het beste bij hem of 
haar past. Vanuit een breder maatschappelijk perspectief wil 
het hospice een bijdrage leveren aan het verspreiden van 
kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding. Het 
Hospice Wassenaar staat open voor iedere ongeneeslijk zieke 
met een levensverwachting van minder dan drie maanden, 
zonder onderscheid te maken op basis van geloofs -of 
politieke overtuiging, leeftijd en/ of financiële draagkracht. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De opbrengst 

wordt gelijkelijk verdeeld Behalve via de collecte kunt u 

bijdragen via: NL 34 RABO 0373 7321 98. t.n.v. 

Protestantse Gemeente Wassenaar inzake kerkelijke 

activiteiten onder vermelding: collecte en datum. 

-U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via 

https://site.skgcollect.nl/97/ of via scannen van de QR-

code aan de linkerzijde. 
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